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    Styrelseprotokoll Hälleforsklubben. 
  
Plats Telefonledes 
Datum 2018-03-20 

 
Deltagare Jonas Jonsson 

Tomas Kärrman 
Jan-Erik Bjermkvist 
Ulrika Eriksson 
Återbud: Märit Truuts  

 
Lena Tervahauta 
Susanne Rudberg 
 

15 § Mötets öppnande 
Ordförande Jonas Jonsson hälsar alla närvarande välkomna och förklarar 
mötet för öppnat. 

16§ Dagordningen godkänns 
 
Styrelsen beslutar att 

Godkänna förslag till dagordning med tillägg på övriga frågor angående 
hälleforsmästerskapen. 

17 § Föregående styrelseprotokoll samt ev. minnesanteckningar 
Snabb genomgång om tidigare protokoll, även diskussion var protokollet för 
årsmötet -17 är. 

 Detta protokoll skall läggas in på hemsidan 
 

18§ Valberedning. 
Valberedningens representant Kalle Johansson är med på telefonlinjen och 
alla hjälps åt att rätta ut vem och vilka som står på valbarplats. I år är det 
Märit Truuts, Jan-Erik Bjermkvist, Ulrika Eriksson och även en ny på 
ordförandeposten. Jan-Erik B och Ulrika tackar ja till nomineringen vad 
gäller Märit T måste hon tillfrågas och mötet tar beslutet att Ulrika E 
kontaktar Märit T och ställer frågan om hon står till förfogande som ledamot. 

Jonas Jonsson har även aviserat att han står till förfogande ytterligare ett år. 
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 Styrelsen beslutar att Ulrika kontaktar Märit T och frågar om hon ställer 
upp ytterligare 2 år på valbar plats. 

 

19 § Inför årsmötet 2018 
Ulrika får i uppdrag att kolla upp om det finns något smidigt sätt att lösa 
biljettfrågan i Lycksele. 
Kallelsen skall enligt stadgarna skickas/ läggas ut 21 dagar innan planerat 
möte, kallelsen kommer läggas upp på hemsidan. 
Verksamhetsberättelsen ansvarar Jan-Erik B för så även verksamhetsplanen 
att den blir gjord. 
När det gäller avelsarbete ansvarig är Jan-Erik B för detta. 

Revisionsberättelsen och rambudgeten är Ulrika ansvarig för denna är byggd 
på årets resultat där mer medel lagts på IT/ data utvecklingen. 

Styrelsens uppdrag är tydliga och konkreta alla dessa uppdrag finns att läsa i 
årsmötesprotokollet och även i protokollet från träffen i Sundsvall i februari-
18. 
När det gäller avgifter är det oförändrat inför 2018/ 2019 det är 300kr per 
medlem och familjemedlem 50kr. 
Monter för hälleforsklubben på mässan är Thomas K och Lena T ansvariga 
men vi kommer alla att hjälpas åt. Mässan är även på söndag men då flera av 
oss är långväga ifrån ställs fokus på bemanning på lördag, kan och vill någon 
ansvara för söndag är det fritt fram. 
Ulrika E ansvarar för att material, saker till försäljning och banners finns på 
plats redan på fredag. 
När det gäller fika får Tomas K och Lena T avgöra om det skall bjudas på 
fika eller godisskålar. 

Deltagande boende, Ulrika har bokat två stugor som vi får dela oss på. 
Medlemsläget är stabilt vid tidigare möte hade antalet medlemmar minskat 
men nu informerade Ulrika att det ramlat in medlemsavgifter och även 
nyinträden det gläds vi åt allesammans. 

Hedersmedlemmar kan styrelsen utifrån våra stadgar utse för personer som 
har gjort något förtjänstfullt för rasen denna fråga läggs till agenda i 
Lycksele för beslut. 
 

20  § Avelsfrågor. 
Jan-Erik informerar om RAS kompendiet som nu är reviderat och är en 
kortare sammanfattning om hälleforshunden som ras. Han informerade också 
vikten av inmönstring och genetiska variationer. Vidare talade han om hur 
viktigt förankringsarbetet är och att de ska vara kopplat till RAS. När det 
gäller strategier och planering är det ytterst viktigt att ha en bredare bas att 
stå på då rasen långt ifrån är färdig utan är fortafarande under uppbyggnad. 

Klubbens hållning gällande färg. Ulrika har räknat på det hundar som varit 
utställda och fått sufficient och disqualified. Det är tydligt att hundar som är 
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ljusa har fått sufficient och disqulified har de hundar som har 
jämthundsliknande färg fått. Diskussionen är att på något sätt måste man få 
till domarna att färgen i sig inte har så stor betydelse då de mörka försvinner 
över tid. Det som skapar oro är att duktiga hundar inte kan starta på jaktprov 
och därmed kan klubben missa bra avelsmaterial. Enligt Ulrikas info verkar 
de inte röra sig om allt för många hundar.  

Beslut Jan-Erik tar upp denna fråga på nästa avelskonferans. 
Tomas K, Ulrika E och Jan-Erik får diskutera ihop sig i sakfrågan som 
bordläggs till årsmötet i Lycksele. 
Brev till SKK angående uppfödare som ej följer SKK regelverk Tomas K 
blir ansvarig att kontakta SKK och ställa frågan hur ställer sig SKK om en 
uppfödare inte följer regelverk utan gör som den tycker o avviker inte bara 
från Hälleforsklubbens stadgar utan även SKK hur skall man hantera detta 
och vilket förhållningssätt bör klubben ha? Detta är en fundering och skall 
inte ses som om styrelsen pekar ut någon specifik frågorna rymmer inom 
avelsarbetet att göra rätt för rasen. 

Ulrika E har gjort ett paket till uppfödare som de kan lämna ut till 
valpköpare se bilaga 1 

Inmönstring det har kommit in några ansökningar på hundar som vill 
mönstra in den sista hunden Har inte spårbar stamtavla och beslutet som 
styrelsen då tar är enligt styrelsens regelverk eftersom hunden inte uppfyller 
tagna kriterier hänvisar vi avslaget till gällande regelverk 

Beslut; avslag på ansökan då hunden inte uppfyller kriterierna med spårbar 
stamtavla och styrelsen hänvisar till regelverket runt inmönstring. 
Nuläget för status för parningar Jan-Erik föredrar hur läget är just nu och 
inom närmsta tiden.  
Kontaktpersonerna i våra nordiska länder har tackat ja till att vara 
representanter för rasen hälleforsare Ulrika har haft kontakten med Thor-
Arne Söraa Eriksen i Norge och Jenny Lahtinnen i Finland. Gällande 
banners som skall översättas tog vi beslutet att bordlägga ärendet till 
årsmötet i Lycksele då Thor-Arne brukar vara närvarande. 

Beslut: Punkten att involvera våra nordiska grannar bordläggs till årsmötet i 
Lycksele. 

Processbeskrivning för breddning av avelsbas. 
Jan-Erik informerar vikten av inmönstring för att bredda rasen och dess 
möjligheter till att bibehålla dess styrkor. Jan-Erik har skickat ut ett 
kompendium och de ska också utvärderas hur bra avelsarbetet fungerat. Jan-
Erik vill prova möjligheten genom SKK att kunna ta ett gentest på utvalda 
hundar som är på ett eller annat sätt viktig för utvecklingen av rasen. Genom 
gentestet kan man ta fram hur det ser ut och besläktningen. 
Beslut: Styrelsen beslutar att Jan-Erik får gå vidare med denna fråga och 
fortsätta arbetet och komma med någon rapport på årsmötet i Lycksele. 
Ordförande Jonas J berättar om någon intressant artikel i hundsport som han 
skickar ut till oss i styrelsen. 
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21 § Digital fasad 
Hemsida 
Styrelse/ roller vad och vilka uppdrag vi som ingår i styrelsen har skall klart 
och tydligt framgå på hemsidan för hälleforshunden. 
Face Book där har styrelsen en samsyn att sidans syfte är att informera då 
främst om kommande parningar som gått genom avelsrådet. 
Tyvärr var Marit Truuts förhindrad och därför bordlade vi frågorna gällande 
det digitala. 
 

22 § Avelsfrågor 
Diskussion ang. om man kan ta hjälp av uppfödare för at öka antalet 
medlemmar. Går det att ta fram ett informationspaket? 

Diskussion ang. inmönstring styrelsen måste göra skrivningen tydligare 
vilket regelverk som gäller och hur man går till väga. 

Diskussion ang. ögonlysning och HD röntgen diskussioner om nuläget. 
Diskussioner ang. hälleforsare som får priset diqualified på utställning för att 
färgen är ”fel” där kom styrelsen till beslut. 
 

Styrelsen beslutar att 
Jan-Erik Bjermkvist, Tomas Kärrman och Ulrika Eriksson ska göra en 
skrivning till SSK utställningskommitté där de ska göra ett utkast med 
önskemål att inte diskvalificera dessa hundar då det inte kan starta på 
jaktprov pga. av detta. 

23 § SÄK 
Den 27 april-18 har SÄK ordförande konferens och den 28 april har SÄK 
årsmöte i Mullsjö. Jan-Erik Bjermkvist åker som representant för klubben. 

Inga motioner har inkommit inför SÄK styrelsemöte den 15-16 mars i år. 
 

24 § Övriga frågor. 
Utbildningstillfälle om index, ordförande ställer frågan om de finns fler som 
är intresserade och svar på den frågan var nej 

Beslut: Jan-Erik får åka på den utbildningen och representera 
hälleforsklubben. 

Det har inkommit en inbjudan om Hälleforshundsmästerskapet som i år 
kommer gå av stapeln i Norrbotten arrangerat av NÄK kontaktperson är 
Sivert Öderyd. Då vi inte riktigt vet vad detta mästerskaps innehåll eller 
vilket engagemang som krävs av hällefolket avvaktar vi till Jan-Erik är på 
SÄK årsmöte då Sivert Ö är en av delegaterna så får vi mer fakta. Vi var 
rörande överens att det är kort om tid om tanken är att vi skall arrangera 
detta mästerskap med att ordna mark, domare och allt vad som innefattas i 
att arrangera. Styrelsen avvaktar information av Jan-Erik. Jan-Erik och 
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Ulrika har minnen av att det tidigare varit svårt att arrangera då det varit 
svårt att få till med personer som kan hjälpa till. 

 

25 .§ Statistik över utförda jaktprov, och statistik över 
parningar. 

Detta var endast en diskussionspunkt där Jan-Erik förklarade hur 
avelsarbetet fungerar i vardagen, och hur han dokumenterar. Det var också 
en genomgång av hur många jaktprov som genomförts och hur de olika 
valörerna fördelats. Mycket intressant information för oss alla. 

26 .§ Styrelsemötets avslutning 
Ordförande Jonas tackar för visat intresse och ett gott diskussionsklimat i 
styrelsen.  

Nästa styrelsemöte blir i Lycksele innan årsmötet fredag den 25 maj Jonas 
återkommer om tid.  

Därefter förklarar Jonas mötet för avslutat. 
 

Underskrift 
  
Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Jonas Jonsson ordförande Susanne Rudberg sekreterare. 

 


